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سوالسوال دوراِن حمل سگریٹ نوشی میرے بچے کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ دوراِن حمل سگریٹ نوشی میرے بچے کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟
دوراِن حمــل ســگریٹ نوشــی یــا بالواســطہ دھوئیــں کا ســامنا کرنــے ســے آپ کــے اســقاط حمــل، مــردہ پیدائــش یــا قبــل از وقــت یــا بیــار بچــہ 

پیــدا ہونــے کا خطــرہ منایــاں طــور پــر بــڑھ ســکتا ہــے۔

سگریٹ نوشی ترک کر دینا اپنے بچے کو متباکو نوشی کے نقصانات سے بچانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔

سوالسوال کیا سگریٹ نوشی سے میرے لیے کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ کیا سگریٹ نوشی سے میرے لیے کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟
احتیاطــی تدبیــر کــے طــور پــر، حکومــت نــے حاملــہ خواتیــن کــو  کرونــا وائــرس ســے شــدید بیــاری کــے خطــرے کــے گــروپ میــں درجــہ بنــد 

کیــا ہــے۔ 

شــواہد ســے پتــہ چلتــا ہــے کــہ کرونــا وائــرس کا شــکار ہونــے والــے ســگریٹ نوشــوں کــو غیــر ســگریٹ نوشــوں کــی نســبت انتہائــی نگہداشــت 

کــی رضورت ہوتــی ہــے۔

ســگریٹ نوشــی آپ کــے پھپھــڑوں کــو نقصــان پہنچاتــی ہــے اور آپ کــے مدافعتــی نظــام کــو کمــزور کرتــی ہــے۔ اگــر آپ بیــار ہــو جائیــں اور 

صحــت یــاب ہونــے میــں زیــادہ وقــت لگــے تــو اس ســے پیچیدگیــاں ہونــے کا امــکان زیــادہ ہــو گا۔

سوالسوالکیا میں اسے ترک کرنے کے لیے مڈ وائف کی مدد حاصل کر سکتی ہوں؟کیا میں اسے ترک کرنے کے لیے مڈ وائف کی مدد حاصل کر سکتی ہوں؟
جی. آپ کی مڈ وائف کو چاہیئے کہ:

1. آپ اور آپ کے بچے کے لیے سگریٹ نوشی کے خطرات اور اسے ترک کرنے کے فوائد سے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں۔

ــت اور  ــے معاون ــے ذریع ــون/Skype/Facetime ک ــی ف ــو ٹیل ــہ رسوس آپ ک ــں۔ ی ــر کری ــو ریف ــر ک ــے ماہ ــموکنگ رسوس ک ــٹاپ اس ــو اس 2. آپ ک

مشــورہ فراہــم کرتــی ہــے اور ڈاک کــے ذریعــے آپ کــو ســگریٹ نوشــی تــرک کرنــے کــی ادویــات اور واؤچــرز بھیجنــے کــی اہلیــت رکھتــی ہــے۔ 

انہیںســگریٹ نوشــی تــرک کرنــے کــے لیــے اســتعال کــی جانــے والــی ای-ســگریٹ ســے متعلــق مشــورہ دینــے کــے بھــی قابــل ہونــا چاہیئــے۔

]اپنے عالقے میں دستیاب چیزوں کی عکاسی کرنے کے لیے اس نقطے کو اختیار کرنا چاہیئے[

]Insert local service URL here[ :معاونت اور مقامی رسوسز یہاں تالش کریں

سوالسوال میں اپنے گھر کو سگریٹ کے دھوئیں سے کیسے بچا سکتی ہوں؟ میں اپنے گھر کو سگریٹ کے دھوئیں سے کیسے بچا سکتی ہوں؟
آپ اپنــے اور اپنــے خانــدان کــو ســگریٹ کــے نقصــان دہ دھوئیــں ســے بچانــے کــے لیــے نکوٹیــن متبــادل مصنوعــات )مثــالً پیچــز یــا گــم( یــا ای 

ســگریٹس اســتعال کــر ســکتی ہیــں۔

اگر آپ کو سگریٹ نوشی کی طلب ہو تو اندر دھواں پھیلنے سے روکنے کے لیے آپ کو کم از کم 7 قدم باہر جانا چاہیئے۔

دوراِن حمل سگریٹ نوشی•چیلنج گروپ


